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1 Úvod  
Tento dokument má pomoci se zvládnutím základních postupů práce s aplikací LAS. Aplikace LAS 

není určena pro spojování a georeferencování mračen bodů, ale k práci s „hotovými“ mračny.  
Některé funkce nejsou dostupné všem uživatelům. Vždy záleží na konkrétních přístupových právech 

uživatele. 
 

2 Popis aplikace 
Aplikace LAS slouží k práci s mračny bodů pořízenými pomocí statického nebo mobilního či 

leteckého laserového skenování v prostředí grafického editoru GeoStore V6.  
Data lze načíst z textového souboru TXT nebo binárního LAS souboru, které musí obsahovat X, Y a Z 

souřadnice bodů a dále může obsahovat barvu nebo intenzitu odrazu. Také lze načítat data z datového 
serveru přes http adresu a to ve formátu GLS.  

 

2.1 Popis nastavení grafických oken  

K zobrazení mračen a vektorové kresby se používá vygenerování bodů do rastrových souborů, 
připojených v oknech editoru. V okně 1 je zobrazen půdorys - rovina XY, v okně 2 pohled zepředu na řez 
v rovině XZ, v okně 3 pohled zprava na řez v rovině YZ a v okně 4 pohled na svislý řez v libovolném 
směru. Okna 2,3 jsou synchronizována s půdorysem. V něm i v řezech jsou zobrazeny tlustými modrými 
a fialovými čarami pásy bodů v řezech. Pomocí výškového omezení v záložce rozsah zobrazení vyvolané 
tlačítkem nastavení, lze ze zobrazení vynechat načtené body nesplňující podmínky pro minimální a 
maximální hodnotu výšky. 

Ve zvláštním okně je možné využívat 3D zobrazení. 
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3 Popis a funkce základního panelu 
 

 
 
 
Po načtení mračna bodů se nám zobrazí příslušný soubor či server. V případě, že potřebujeme znát 

detailnější informace o těchto bodech, označíme příslušný řádek (-ky) a přes pravé tlačítko vyvoláme 

funkci info , kterou levým tlačítkem potvrdíme. Následně se nám zobrazí 
informace o bodech, klasifikaci a rozsahu výšek. 

 
 

  
 
 
 
 
 

3.1 Nastavení parametrů 

Tlačítko  aktivuje okno nastavení parametrů, kde je možné provést potřebné nastavení 
pro dané funkce. 
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3.2 Načítání a odebírání mračen bodů z paměti 

Načítání a odebírání se řídí tlačítky   na hlavním panelu. Data lze 
načítat souborově nebo z datového serveru přes http adresu. Lze také zadat síťovou cestu.  

Pokud je u tlačítka šipka, můžeme přes pravé tlačítko rozbalit menu. V případě, že máme 

zaškrtnutou volbu , můžeme načítat data přes vybraný polygon.  
 

Tlačítko  slouží k načítání dat z různých zdrojů. 

Přes pravé tlačítko na myši volím datové zdroje.   
 

Tlačítko   slouží k odebírání načtených dat. 

Přes pravé tlačítko na myši volím způsob odebrání dat.  
 

Tlačítko  odpojí v manuálním módu generování pohledů mračno v půdorysu. 
 

Tlačítko  slouží k manuálnímu generování pohledů 1,2,3 a má smysl ho používat 
pokud všechny volby automatického generování jsou vypnuté. Přes pravé tlačítko na myši lze generovat 
jednotlivá okna zvlášť. 

                                                          
 
Tuto funkci např. pro okno 1 „generateView1“ lze také aktivovat přes klávesovou zkratku, která je 

zapsaná v definičním souboru *.HKS. 
 

Tlačítko  slouží k manuálnímu generování řezů v oknech 2,3,4. Po vybrání příslušného 
okna se načtou data v neředěné podobě, tzn. z vrstvy (0).  

Přes pravé tlačítko na myši volíme okno s řezem, které chceme načíst . 
 
Tuto funkci např. pro okno 2 „refreshView2Level0“ lze také aktivovat přes klávesovou zkratku, která 

je zapsaná v definičním souboru *.HKS. 
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3.3 Automatické generování mračen bodů 

Přepínače v oddílu "Automatické generování" umožňují zvolit přegenerování připojených rastrových 
souborů při překreslení okna. Přepínače pro půdorys (okno 1) a řezy (okna 2 a 3) určují případné 
přegenerování rastrů RASTRLASXY resp. RASTRLASXZ a ...YZ při každém překreslení okna 1.  

Zaškrtnutím volby pro automatické generování půdorysu zajistíte vygenerování nového rastru při 
změně rozsahu okna 1, což má za následek zpomalení práce s pohledem. Pokud se tedy chystáte na větší 
přesun, je vhodné tuto volbu odškrtnout. Poté nejsou automaticky aktualizovány ani řezy v oknech 2 a 3, 
která jsou jinak s půdorysem synchronizována (samozřejmě pokud je volba zaškrtnuta).  

Pozn. Pokud nepotřebujete ověřovat průběžně s každým posunem půdorysu mračno v řezech, 
odznačte tuto možnost – urychlíte pohyb v okně 1.  

 
 

3.4 Zobrazovací režimy mračna bodů 

Mračna bodů lze zobrazovat dle různých požadavků. Zobrazovací režimy je možné konfigurovat přes 
definiční soubory v záložce nastavení barev. 

 

Tlačítko  slouží k zobrazení mračen bodů v různém barevném režimu. 

 Přes pravé tlačítko na myši volím způsob přebarvení dat.  
 
 
 
 

3.4.1 Režim originální 

Každý naměřený bod může mít barvu originální podle RGB v datech. Vždy záleží na způsobu 
předzpracování naměřených dat.  

 

Pozn. Pro přesné práce nedoporučujeme využívat mračna obarvená RGB pomocí souběžně 
pořizovaných fotografií (můře dojít k optickému zkreslení polohy objektů), ale pomocí intenzity 
odrazu. 
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3.4.2 Režim podle intenzity  

Každý naměřený bod má u sebe hodnotu intenzity odrazu. Bodu bude přidělena barva změněná viz. 
převodní soubor intenzita odrazivosti -> RGB.  

 

 
 
 
 

3.4.3 Režim podle klasifikace 

Mračno bodů lze klasifikovat například podle rozdělení do jednotlivých tříd. Bodu bude přidělena 
barva dle definičního souboru viz. převodní soubor klasifikace dle tříd -> RGB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.4.4 Režim podle výšky 

Mračno bodů lze barevně interpretovat v závislosti na nadmořské výšce. Jednotlivým bodům bude 
předělena barva dle definičního souboru viz. převodní soubor výška -> RGB. 
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3.4.5 Režim barevné škály 

U barevného zobrazení mračna bodů lze navolit režim škálování. U tohoto režimu můžeme škálovat 
body dle intenzity nebo dle výšky a to ve dvou variantách. Barevnou škálu můžeme rozdělit dle rozsahu 
hodnot zobrazeného mračna bodů nebo dle procentního rozložení hodnot.  

 

 
 
Tato barevná interpretace se řídí definičním souborem viz. škálování - > RGB. 
  

3.5 Funkce Výška 

 

Tlačítko  aktivuje funkci odečet výšky, která nám slouží k mapování nad mračnem bodů ve 
2D. 

3.6 Funkce 3D 

Aplikace LAS.dll umí pracovat v režimu 3D jednak s mračny bodů, ale také s 2D vektorovou kresbou 

pomocí zvláštního 3D okna. Tlačítko  slouží k vyvolání okna 3D. 
 

3.7 Funkce libovolný řez 

Tlačítko  slouží k vygenerování svislého řezu v libovolném směru v okně 4 především pro 
manuální zadávání podélných nebo příčných řezů. 

 
 
 
 
 

3.8 Ostatní funkce 

Další funkce jsou k dispozici v nabídce pod názvem operace s daty a další úlohy. Umožňují ukládat 
mračna bodů do souboru, odebírat jednotlivé body, exportovat vektorové kresby do 3D DXF, 
automaticky zobrazovat pořízené fotografie z daného měření, načítat nebo přiřazovat výšku prvkům dle 
trajektorie.  Některé funkce jsou nedostupné pro prohlížeč 3D VIEWER. 
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4 Popis jednotlivých záložek okna nastavení parametru 

4.1 Připojení 

 
 
Položky na této záložce slouží ke správnému připojení k datovému serveru. Dále se na této záložce 

generuje a následně vybírá definiční předpis pro klad, v případě souborového načítání mračna bodů. 
  

4.1.1 Připojování mračen bodů z datového serveru 

                                                                                                        
 
Mračna bodů lze připojit jako bezešvou mapu z datového serveru přes http adresu nebo síťovou 

adresu. 

Po stisknutí tlačítka  se připojí naředěné mračno bodů v závislosti na velikosti 
zobrazované plochy. Načítání se řídí definičním souborem, který zobrazuje data v dané úrovni (level) 
v závislosti na velikosti úhlopříčky. Data na serveru jsou již naředěna do jednotlivých úrovní ve formátu 
GLS. Po načtení dat se nám zobrazí počet načtených bodů a příslušná úroveň ředění

. Jestliže chceme zobrazit neředěná data musíme stisknout 

tlačítko . Data se načtou ze serveru v neředěné podobě dle definičního souboru. Jestliže je 

rozsah území příliš veliký, data se nestáhnou . 
 
 

 Definiční předpis pro zobrazení úrovně ředění 

 
 
 
 

 
Definiční předpis určuje, v jakých úrovních (level) se zobrazují data v závislosti na velikosti 

úhlopříčce monitoru. 
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4.1.2 Klad souborů s daty mračen pro rychlé připojení a odpojení 

 
Pro zrychlení připojování a odpojování souborů lze využít soubor *.txt s kladem dat. Ten obsahuje 

názvy datových souborů a jejich rozsah (souřadnice vrcholů polygonů jejich rozsahu). Lze ho vygenerovat 
z WKB výkresu s kladem mračen (každé mračno má ohraničující polygon a uvnitř něho název LAS 

souboru) pomocí tlačítka . 

 Po jeho stisknutí je v dialogu  nutno vyplnit CAD vrstvu 

polygonů a textů. Vytvořený soubor se vybírá tlačítkem  a musí být umístěn v adresáři s mračny, 
které má připojovat. 

4.2 Načítání LAS.TXT 

 
 
Na této záložce je definován parametr ředění pro načítání mračen bodů v případě souborového 

připojení.  
 

Vstupní data lze pomocí nastavení parametrů načtení ředit (kvůli zbytečně vysokému rozlišení dat, 
nebo nedostatku paměti). Ředit data při načítání lze těmito metodami: 

 

4.2.1 Náhodné ředění 

Načítá se pouze každý X-tý záznam. Tato metoda je rychlá, ale ředí data stejně i v prostorech, kde je 
bodů nedostatek. 

4.2.2 Prostorové ředění 

Ředění probíhá zaokrouhlením souřadnic. Prostorovým ředěním lze například místo bodů po 1 mm 
mít síť bodů s přesností na 1 cm. Souřadnice bodů jsou načteny se zaokrouhlením a následně jsou 
duplicitní body odstraněny. Barva a intenzita odrazu zůstává podle prvního načteného bodu se stejnými 
souřadnicemi. Optimální způsob ředění se může lišit podle účelu použití mračna a nejlepší je vyzkoušet si 
různé varianty nastavení. Tato operace je náročná a načítání mračna trvá mnohem déle. Je proto vhodné 
naředěné mračno, které nám vyhovuje uložit pomocí uložení bodů mračna v paměti do nového souboru. 
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4.2.3 Připojování mračen bodů po souborech 

Souborové načítání se řídí nastavením na záložce načítání LAS.TXT jen pro formáty LAS případně 

TXT. Po stisknutí tlačítka  lze vybrat datové soubory formátu LAS, GLS nebo TXT (musí 
obsahovat sloupce X, Y, Z, intenzita odrazu, barva RGB (volitelně) - oddělené mezerami) viz. soubory 
s mračny bodů. Po načtení souborů je v okně 1 proveden "fit" na rastrová data z načtených souborů a 
pokud jsou otevřena okna 2 a 3, jsou vygenerovány řezy v rovinách XZ (pohled zepředu) a YZ (pohled 
zprava).  

Po stisknutí tlačítka  jsou body z označených souborů odebrány z paměti a z 
vygenerovaných rastrů. 

 

Tlačítky  a  lze přidání, resp. odebrání souborů automatizovat pouhým kliknutím 
do okna 1. Tyto funkce předpokládají existenci zvláštního textového souboru ( viz.soubor*.txt s kladem 
dat) s kladem dat, který je generován a vybírán v záložce připojení. Soubory s mračny musí mít stejný 
název souboru (včetně velikosti písmen) jako v souboru s kladem dat!! Po kliknutí do okna 1 je nalezeno 
umístění tohoto bodu v některém z polygonů v souboru *.txt s kladem a na základě jména souboru je 
v adresáři hledán soubor s příponou GLS, poté LAS a nakonec TXT. Je samozřejmě připojen pouze první 
nalezený soubor. 

 
 

4.3 Rozsah zobrazení 

 

 
 
 
 
 
 

4.3.1 Hloubka zobrazení 

 

 
 
Udává šířku řezu v pohledech XZ (okno 2), YZ (okno 3) a v libovolném řezu (okno 4) na jednu stranu 

od osy v hlavních jednotkách editoru. Osy jsou dány středem půdorysu (okno 1). V půdorysu je pás bodů 



Uživatelská příručka aplikace LAS.dll                                                                                                 pro 

 - 10 - 
  

zobrazen pro pohled zepředu XZ fialovými čarami, pro pohled zprava YZ světle modrými čarami. 
V libovolném řezu jsou fialovými čarami zobrazeny počáteční a koncový bod zadaný v okně 1. 

 

 
 
U libovolného řezu je možné nastavit konstantní šířku požadovaného řezu nebo definovat libovolně 

v půdorysu. 
 
 

4.3.2 Výškové omezení 

 
Zobrazovaná data lze také omezit hodnotou souřadnice Z (výšky). Pomocí nastavení hodnot 

minimální a maximální výšky lze ze zobrazení vynechat body s výškami menšími než je nastavená 
minimální hodnota a vyššími než nastavená maximální hodnota. Po načtení dat se do políček minimální 
a maximální hodnoty nastaví nejmenší a největší hodnota výšky z načtených dat. 

Je možné také maximální výšku definovat relativně (zobrazeny jsou jen body v rozmezí výšek od 
nejnižší výšky ve středu okna – maximálně plus zadaná hodnota relativní výšky(+), minimálně minus 
zadaná hodnota relativní výšky (-)).  

Zaškrtnutím lze nastavit, v jakých oknech se tato výšková omezení uplatní.  V půdorysu (okno 1), 
řezech (okna 2,3), nebo v libovolném řezu (okno 4). Výškové omezení se zobrazuje ve středu půdorysu, 
tzn. v osách. Zda budou výšková omezení použita i pro mapování v záložce odečet výšky, je nastaveno 
v příslušném přepínači viz. parametry pro odečet výšky.  
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4.4 Nastavení barev 

 

 
 

4.4.1 Obarvení vstupních mračen v libovolném řezu 

Pomocí volby   
je možné, pokud je načteno více vstupních souborů s mračny, v libovolném řezu (okno 4) nastavit barvu 
bodů podle toho, z kterého souboru pocházejí. Lze obarvovat i samotné soubory zvlášť. Barvy a jejich 
pořadí je dáno vybraným definičním souborem viz. soubor *.txt s definicí barev pro soubory 
v libovolném řezu.  

 
 

4.4.2 Definiční soubory pro zobrazení 

Mračna bodů lze zobrazovat podle originální barvy, intenzity odrazu, klasifikace, nebo výšky. Pro 
jednotlivé druhy přebarvení lze vybírat předefinované definiční soubory. Tyto definiční soubory lze přes 

tlačítko  měnit. Po načtení příslušného souboru můžeme přes pravé tlačítko hodnoty například 
editovat. Definiční soubory lze také upravovat přímo v textových editorech. 
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4.5 3D nastavení 

 

 
 
Záložka 3D nastavení slouží k definici většiny parametrů pro zobrazování a funkce ve 3D okně: 
 

4.5.1 Nastavení myši 

 
Nastavit lze parametry pro funkčnost myši sloužící k ovládání okna (rychlost kolečka myši, citlivost 

myši).  

4.5.2 Meze zobrazení bodů 

 
Hodnota přiblížení kamery k cílovému bodu (pohybem kolečka myši) je limitováno hodnotou 

parametru . 

Zobrazování vzdálených bodů je omezeno v parametru  
(příliš vzdálené body se vynechávají). 

 

4.5.3 Poloha zájmového bodu (středu otáčení) 

Pro změnu polohy zájmového bodu jsou důležité parametry: 

 Délka vystřeleného paprsku  

 udává vzdálenost, do které je prohledáváno mračno 
v zadaném směru. 

 Okolí pro vyhledání bodu   

 udává šířku vystřeleného paprsku (válce) v zadaném směru, 
ve kterém budou mračno resp. vektorové body prohledávány. 

Další parametr pro přesun středu otáčení je vysvětlen v bodě změna zájmového bodu (středu 
otáčení).  
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4.5.4 Zvednutí 2D vektorové kresby do 3D okna  

Ve 3D okně lze kromě mračna bodů zobrazovat i vektorové prvky typu linie a buňka. Jejich výška se 
určena dvěma způsoby podle nastavení parametrů: 

 

 okolí pro odečet výšky bodu vektoru 

Výška linií a buněk je určena nejbližším textem s výškou v okolí definičního bodu prvku. Hledá se 
text – výška podle definice v záložce odečet výšky v okolí definovaném položkou 

. 

 dopočítávat výšku vektorů z mračna 

Zaškrtnutím možnosti  bude liniím nebo buňkám, které nemají ve 
2D kresbě popis výšky, přiřazena Z-ová souřadnice z nejnižšího nalezeného bodu podle nastavení 

v záložce 3D nastavení  .  
 
Pozn. Pokud není nalezen bod mračna v okolí počátečního i koncového bodu úseku linie, 

není tento úsek do 3D okna promítnut! Pokud není nalezen bod v okolí vztažného bodu buňky, 
také do 3D okna nebude promítnuta. 

 

4.5.5 Okolí středu otáčení z 3D okna do půdorysu  

Tento parametr, nastavený v , ovlivňuje velikost 

zobrazeného prostoru v půdorysu při použití funkce  změna středu okna 1-půdorysu podle středu 
otáčení v 3D okně. Tuto funkci lze aktivovat použitím numerické klávesnice „F3“. 

 

4.5.6 Nastavení okolí pro stahování dat  

Tuto možnost lze použít jen, v případě, že stahuji data přímo ze serveru.  
Je možné nastavit dvě vzdálenosti, 

 které se aktivují na numerické klávesnici . 
 
Neředěné data (level=0) se stáhnou ze serveru v přednastavené vzdálenosti od středu otáčení.   
 
V případě použití numerické klávesnice „F4“ se stahují ředěná data v určité vzdálenosti. 
Tato vzdálenost je určena ohniskem kamery a středem otáčením.   
 
Informace o úrovni ředění je k dispozici na hlavním panelu 
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4.6 Odečet výšky 

 

4.6.1  Definice symbologie 

Na záložce je definována symbologie a atributy pro body (tečky) a výšky (texty) pořizované touto 
aplikací, nebo používané pro další zpracování, např. pro export vektorové kresby do 3D DXF. Výška je 
definována jako prvek typu text se vztažným bodem v odečteném bodě. Pro výšku lze nastavit 
parametry vrstva, barva, velikost, úchyt, tabulka a atributy, nebo je lze převzít z existujícího prvku typu 
text. Bod je definován jako linestring se 2 totožnými vrcholy, nastavit lze parametry vrstva, barva, 
tloušťka, tabulka a atributy, nebo je lze převzít z existujícího prvku typu linestring. Hodnoty tabulka a 
atributy jsou využity pro veškeré funkce editoru GeoStore V6 (případný následný import dat do databáze 
apod.). 

 

 

 

4.6.2  Parametry pro odečet výšky 

Na záložce je nutné zadat a podle potřeby měnit tyto parametry: 

 Okolí bodu pro hledání výšky 

Tato hodnota určuje poloměr válce se středem v bodě zadaném v půdorysu, ve kterém bude hledán 
bod, který splňuje parametr 

 Výška pro odečtení 

Tato hodnota určuje, který bod z válce bude vybrán. Možnosti jsou nejvyšší, nejnižší, průměrná a 
nulová. 

 Uplatnit výškové omezení ze zobrazení 

Tento přepínač určuje, zda má být uplatněno výškové omezení nastavené na záložce rozsah 
zobrazení v oddílu výškové omezení. 
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4.7 Export do DXF 

 

4.7.1  Parametry nastavení 

 

 

Na záložce je definováno nastavení výběru textů výšek a označení názvů vrstev v DXF. Podrobnější 
popis naleznete v kapitole Ostatní funkce, podkapitola Export vektorové kresby do 3D DXF. 

 
 

5 Hlavní funkce přístupné z panelu 

5.1 Libovolný řez 

Tlačítko  slouží k vygenerování svislého řez v libovolném směru v okně 4 především pro 
manuální zadávání podélných nebo příčných řezů. Směr se zadává zadáním 2 bodů v půdorysu. Fialové 
čárkované čáry udávají polohu počátečního a koncového bodu řezu, zadaných v půdorysu. 

 

 

Zároveň je spuštěno okénko profil, které s oknem 4 spolupracuje. Tlačítko  je určeno pro 
manuální generování řezu. 

Tlačítko  slouží k určení bodu z okna 4. Souřadnice XYZ bodu je určena zadáním datového 
bodu v okně 4. Záměrně zde nefunguje automatické přichytávání k mračnu, jako v záložce odečet výšky. 
Přesnost je dána pečlivostí uživatele – je nutné se přiblížit do většího detailu, případně podle potřeby 
přenastavit šířku mračna v zobrazovaném řezu viz. rozsah zobrazení. Je také vhodné nastavit vhodnou 
mřížku pro editor V6 – na následujícím obrázku jsou to červené body po 10cm. 
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Bod a výška jsou ihned umístěny do aktivního wkb souboru v symbologii a negrafických atributech 

zadaných v záložce odečet výšky. Umístění posledního bodu lze zrušit dvojím Ctrl+z nebo jakýkoliv bod 
smazáním obou prvků. 

Tlačítko  je analogické k tlačítku bod. Levým tlačítkem myši v okně 4 postupně zadáváme 
požadované body profilu, které na rozdíl od funkce bod nejsou umísťovány do výkresu. Zato v okně 4 
vidíme zadaný profil. Úlohu ukončíme pravým tlačítkem myši a poté jsou do výkresu umístěny všechny 
body profilu i profil samotný (ten v aktivních atributech editoru V6). Tyto řezy, stejně jako ostatní prvky 

wkb výkresu lze prohlédnout funkcí  nebo exportovat do 3D DXF souboru. 
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5.2 Výška 

Laserovým skenováním pořízená trojrozměrná data - body jsou v GeoStore V6 nejčastěji používána 
pro digitalizaci (pořizování GIS vektorových dat ve 2D včetně atributu výšky). Toto mapování nad 

mračnem bodů je zajišťováno přes tlačítko . Další možností je využití vložení bodu z okna 3D.  

 

 

5.2.1 Zadávání bodu 

Umisťovat body a výšky lze pomocí tlačítka , kdy je spuštěna procedura zadání bodu 
pomocí myši v okně 1 - půdorysu. Pokud máme synchronizován půdorys s řezy, zobrazí se pozice kurzoru 
v půdorysu i v řezech jako tenké svislé čáry (viz. následující obrázek).  

Po zadání bodu je podle nastavení parametrů této záložky v okénku  
vyplněna nalezená výška. Zároveň je v řezech zobrazena poloha odečítaného bodu pro kontrolu 
navržené výšky. Tyto fialové terče jsou umístěny v automaticky generovaném referenčním souboru 
laserscan_body.wkb (viz. následující obrázek). 

Výšku lze potvrdit klávesou Enter nebo kliknutím na tlačítko . Do výkresu jsou poté 
umístěny 2 prvky (bod jako nulový linestring a výška jako text) se symbologií a atributy definovanými 
v záložce odečet výšky.  
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Výšku lze také nepotvrdit a znova aktivovat tlačítko , spustí identifikace dalšího bodu. 
Další možností je hodnotu výšky upřesnit zadáním bodu pomocí myši v oknech řezu XZ (okno 2), nebo YZ 
(okno 3). V oknech řezů je možné se přibližovat. Po zadání bodu v řezu (upřesnění výšky) se aktualizuje 
hodnota výšky v políčku a pokračovat lze zrušením nebo použitím nové hodnoty.  

Další možností je ruční zadání výšky přímo v políčku. 

Pokud je nastavena "nulová" výška, umístí se po kliknutí na tlačítku  jen bod, nikoli 
výška. 

Další možností, jak zadat bod je použitím funkce libovolný řez nebo funkcí vložení bodu z okna 3D.  
Tyto body se standardními prostředky využijí pro kresbu mapy dodatečným umístěním předmětů měření 
(pospojováním liniemi nebo umístěním buněk) s přitáhnutím k bodu nebo výšce.  

 
 

5.2.2 Zadávání bodu se současným kreslením mapy 

 

Tlačítko  funguje jako přepínač s tlačítkem . 
Práce s nimi umožňuje navázat umisťování bodů a výšek na proces pořizování dat z palety Kreslení 
(kreslení linestringu, umístění buňky, textu, ...) nebo funkcí ProjectDraw.  

Pokud je kreslení přidáno, je pokaždé, když je zadán pomocí myši bod v okně půdorysu, proveden  
odečet výšky z bodů v okolí a předvyplněno políčko s hodnotou výšky. Prvek mapy je v půdorysu 
zobrazen, ale jeho umístění (včetně bodu a výšky) ještě vyžaduje potvrzení klávesou Enter nebo 

kliknutím na tlačítko . 

Pozn. Běžná sekvence pro umísťování elementů je funkcí chytit kreslení přerušena. Uživatel si na 
tuto změněnou funkčnost musí zvyknout a počítat s ní! Klikáním v okně 1 bez předchozího potvrzení 
výšky je do políčka s hodnotou výšky umísťována Y-ová souřadnice z okna 1, protože proces v tomto 
místě očekává upřesňování Z-ové souřadnice v oknech 2, 3 nebo potvrzení výšky. Také pro umísťování 

linií doporučujeme nastavit přerušování ve vrcholech . 
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5.3 Okno 3D 

3D okno otvíráme po kliknutí na tlačítko  na pravé straně hlavního dialogu. Je v něm 
zobrazena část mračna a vektorové kresby, která se v okamžiku kliknutí nachází v okně 1 – půdorysu. 

 

 
 

5.3.1 Pohyb v okně 

Po zobrazení mračna a vektoru je možno se v okně pohybovat.   
Počáteční pohled: 
– Zájmový bod (střed otáčení) 
Je bod, na který se díváme.  Je dán středem okna v půdorysu a středem mezi nejvyšší a nejnižší 

výškou vektoru nebo mračna. Je označen osovým křížem, kde barvy kříže označují směry jednotlivý os 
X,Y,Z v pořadí RGB- X-R(červená), Y-G(zelená), Z-B(modrá). Jeho souřadnice jsou vypsány v dolním pruhu 
3D okna . 

– Místo ze kterého se díváme 
Kamera je otočená směrem na sever a dolů na zájmový bod.  
Pohled na zájmový bod lze ovládat myší. Stisknutím levého tlačítka myši a pohybem se kamera 

začne otáčet po kouli okolo zájmového bodu. Kolečkem myši lze měnit vzdálenost kamery od zájmového 
bodu. 

 

5.3.2 Změna zájmového bodu (středu otáčení) 

Spouští se pomocí současného stisknutí klávesy Ctrl + levého tlačítka myši v okně 3D. Podle 
nastavených parametrů poloha zájmového bodu (středu otáčení) v záložce 3D nastavení hledá nejbližší 
bod v zadaném směru, do něhož je přesunut střed otáčení. Jeho určení se řídí v dalším nastavení pro 3D 
okno. 

Další možností je posun zájmového bodu myší - stiskneme pravé tlačítko myši a pohybem myši 
pohybujeme bodem v prostoru mračna. 

 



Uživatelská příručka aplikace LAS.dll                                                                                                 pro 

 - 20 - 
  

5.3.3 Další nastavení pro 3D okno 

 Vypínání mračna, barva pozadí 

Je možné nastavit možnost nezobrazovat ve 3D okně připojené mračno a je možné 
měnit barvu pozadí 3D okna. Dále je možné měnit velikost bodu mračna (numerická klávesnice +/-) 
 

  Vypínání výběru vektorových bodů pro změnu zájmového bodu 

 Je možné vyřadit vektorové body pro změnu zájmového 
bodu (jinak mají přednost před body mračna). 

 Mód promítání zájmového bodu na mračno 

 
Je na výběr ze tří režimů:  
– nejbližší bod (najde nejbližší bod z mračna/vektoru u kterého se zadal bod v okně) 
– nejnižší bod (najde nejbližší bod z mračna, u kterého se zadal bod v okně, poté hledá nejmenší 

bod v Z souřadnici a ten vrátí - využití Přesun na patu sloupu, nebo patu domu) 
– nejvyšší bod (obdobné jako 2 jen hledá nejvyšší bod) 

5.3.4 Změna středu okna 1 – půdorysu podle středu otáčení v 3D okně 

Při použití ikonky  z pohledu 3D se v okně 1 - půdorysu zobrazí část prostoru 
okolí zájmového bodu o zadaném poloměru kolem něho.  Definováno v okolí středu otáčení z 3D okna 
do půdorysu, záložka 3D nastavení. Místo ikony, lze použít funkční klávesu F3. 

 
 

5.3.5 Měření vzdálenosti, kreslení a vkládaní bodů z okna 3D 

Po stisknutí klávesy A lze vkládat jednotlivé body, které se automaticky spojují dle přednastavené 
symbologie. Pokud daný bod chceme zrušit, použijeme tlačítko Esc. 

V případě, že chceme dané body změřit, aktivujeme funkci „Změř vzdálenost“  

Jestliže pospojované body chceme zakreslit, aktivujeme funkci „Nakresli čáru“. V případě opětovné 
vyvolání daných funkcí lze použít klávesu Enter. 

 
Zájmový bod je možné vložit do WKB výkresu po stisku kombinace kláves CTRL+v (do výkresu se 

vloží bod se souřadnicemi x,y a k němu příslušná výška). Je to alternativa k běžnému mapování v oknech 
1-4.  
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6 Ostatní funkce přístupné z menu 
 
 
Další funkce jsou k dispozici v nabídce pod názvem operace s daty a další úlohy. Umožňují ukládat 

mračna bodů do souboru, odebírat jednotlivé body, exportovat vektorové kresby do 3D DXF, 
automaticky zobrazovat pořízené fotografie z daného měření, načítat nebo přiřazovat výšku prvkům dle 
trajektorie.  Některé funkce jsou nedostupné pro prohlížeč 3D VIEWER. 

 

6.1 Operace s daty 

 

6.1.1 Uložení bodů mračna v paměti do nového souboru 

Všechny načtené body (i z více souborů, bez odebraných, ...) lze uložit do jednoho souboru (LAS, 
GLS -binární soubor se setříděnými daty nebo TXT). Je spuštěn dialog, ve kterém zadáme jméno a 
umístění nového souboru. 

 
 

6.1.2 Odebírání bodů mračna z paměti 

 

Pomocí nabídky  je spuštěno okno, z něhož lze z paměti odebrat body prostorovým 
výběrem nebo výškovým omezením.  

   
 
Pokud je zvolen režim "odstranit prostorovým výběrem", definujete po volbě tlačítka rozsah pro 

odebrání bodů (obdélník, mnohoúhelník, nebo existující prvek typu polygon).  
V režimu "odstranit výškovým omezením" zadejte rozmezí výšek, ve kterém budou body zachovány 

(po otevření se nabízí minimální a maximální hodnota výšky načtených bodů z mračna). 
 
 
 

6.1.3 Export vektorové kresby do 3D DXF 

 

          
 
Exportovat vybrané vektorové prvky z editoru do DXF ve formátu 3D lze aktivovat po rozkliknutí 

nabídky operace s daty. Tato funkcionalita je určena pro export kresby a bodů pořízených na podkladu 
bodů naměřených laserovým skenováním nebo klasickým měřením ze 2D do 3D pro použití v jiných 
systémech. Je využíváno popsání 2D kresby texty s výškovou úrovní ve vztažných bodech linií, polygonů, 
textů a buněk. 

Prvky, které budou exportovány do DXF vybereme do výběru, klikneme na  a 
uložíme daný soubor. 

V kartě nastavení parametrů máme na výběr způsob, jak jsou definovány texty výšek. 
 



Uživatelská příručka aplikace LAS.dll                                                                                                 pro 

 - 22 - 
  

Pokud je zaškrtnuta možnost symbologie textů na záložce export do DXF, je použito toto nastavení 
z karty odečet výšky. Pokud tuto možnost odškrtneme, máme možnost vybrat definiční soubor *.txt 
s definicí textů výšek. 

 
Další nastavení spočívá ve funkci použít převodní soubor pro vrstvy při exportu do 3D DXF. Tímto 

nastavením je možno převést čísla CAD vrstev ve WKB na požadované názvy vrstev ve výstupním DXF dle 
definičního souboru. Vzor viz. převodní soubor *.txt pro vrstvy při exportu do 3D DXF. Pokud není nějaká 
CAD vrstva v převodním souboru definována je převedena s původním číslem. 

 

6.2 Další úlohy 

 

6.2.1 Trajektorie měření 

Tato nadstavba dokáže vytvářet a také zároveň načítat klad georeferencovaných fotografických 
záznamů, které jsou pořízené během měření z mobilního mapovacího systému. U prohlížeče 3D VIEWRU 
lze tyto tzv. přehledné klady fotek jenom inteligentně načítat. 

 
 

                                                                                
 
 

 Tvorba kladu fotek 

 
V případě, že chceme vytvářet klad fotek, musíme mít k dispozici vstupní datový soubor, který 

vybereme . Před natažením prvků do výkresu volíme 
souřadný systém a druh prvku (text, buňka). V případě vytváření kladu z buňek je potřeba v dialogu 
vyplnit jméno a atribut buňky. 

  
 

 

 Zobrazování fotek přes vybraný prvek buňky 

Každá buňka obsahuje v atributu prvku název souboru dané fotky. Pro zobrazení fotek je potřeba 
vybrat příslušný adresář s obrázky.    

                                                                                                               

Příslušné fotky lze zobrazit aktivací tlačítkem  a poklepání na příslušnou buňku. Automaticky se  
zobrazí požadovaná fotka v prohlížeči, který je k danému formátu fotky asociován. V případě, že se daná 
fotka nezobrazí, pravděpodobně není vyplněn atribut prvku nebo název buňky v aplikaci trajektorie a 
snímky. 
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6.2.2 Výška ve 3D 

Funkce umožňuje přidání výšek 2D prvkům na základě vybraného 3D prvku, nejčastěji osy 
(trajektorie). Tento prvek musí mít formát 3D DXF. 

                                    

 

Po natažení dxf souboru vybereme prvky, kterým chceme přiřadit výšky. Nastavíme počet 

desetinných míst u výšek a aktivujeme tlačítko . Následně ukážeme na prvek 

, který jsme natáhli prostřednictvím formátu dxf.  

 

Pokud žádné přiřazení výšek neproběhlo, zkontrolujeme rozsah okolí trajektorie pro zpracování. 
Tato hodnota může být nastavena na malou vzdálenost. Proto rozsah zvětšíme, aby vzdálenost 
odpovídala vybraným prvkům.  
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7 Popis a ukázky použitých souborů 

7.1 Soubory s mračny bodů 

 

7.1.1 Soubor *.las 

Binární soubor. 

7.1.2 Soubor *.txt 

y x z odrazivost R G B 
-645774.286 -1060186.609 222.695 27 45 45 45 
-645774.408 -1060186.635 222.671 31 45 45 45 
-645772.277 -1060205.525 221.794 81 75 75 75 
-645772.146 -1060205.344 221.571 65 75 75 75 
-645772.354 -1060205.425 221.663 48 75 75 75 
-645772.552 -1060205.57 221.786 80 75 75 75 
-645772.489 -1060205.298 221.426 139 105 105 105 
 

7.1.3 Soubor *.gls 

Binární soubor s vlastní strukturou pro mračno bodů.  

7.2 Soubory automaticky generované aplikací LAS 

 

7.2.1 Rastrové soubory 

Načtené body ze souborů jsou zobrazovány jako rastrové soubory formátu JPG, které jsou dočasně 
ukládány do stejného adresáře, ze kterého je načten poslední soubor s mračny bodů. V souboru 
RASTRLASXY je půdorysná projekce bodů, v souboru RASTRLASXZ je předozadní projekce, v souboru 
RASTRLASYZ pravolevá. Rastrové soubory jsou generovány pouze pokud je otevřené příslušné okno. Pro 
libovolný řez se vytváří soubor RASTRLASXYZ. 

 

7.2.2 Soubor  laserscan_body .wkb 

Do dočasného referenčního souboru laserscan_body se zapisují "terče" v oknech řezů pro 
upřesnění zadávané výšky v režimu zadávání bodů. Soubor není fyzicky na disku. 

 

7.2.3 Soubor *.txt s kladem dat 

Vzniká použitím funkce klad souborů s daty mračen bodů a je využíván pro automatické připojování 
a odpojování souborů s mračny viz. připojování mračen bodů po souborech.   

 
#Pce_01 
-646275709.000 -1060470893.000 
-646352703.000 -1060378803.000 
-646307673.000 -1060341155.000 
-646275709.000 -1060470893.000 
#Pce_02 
-646202044.000 -1060416844.000 
-646265394.000 -1060314885.000 
-646168882.000 -1060262168.000 
-646123260.000 -1060373196.000 
-646191433.000 -1060410251.000 
-646202044.000 -1060416844.000 
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7.3 Soubory s definicemi pro funkce aplikací LAS 

7.3.1 Soubor  *.txt s definicí textů výšek 

Je určen pro funkci export vektorové kresby do 3D DXF. Řádek začínající * je komentář. Obsahuje 2 
řádky – na prvním je seznam CAD vrstev, kde se výškové kóty mohou vyskytovat a na druhém je seznam 
RGB, kterých výšky mohou nabývat. 

 
*definiční soubor pro LAS.dll, funkce export 3D DXF 
*na velikosti textu a justifikaci nezáleží 
*CAD vrstvy textů výšek 
3-4,55,103 
*barvy RGB textů výšek 
235 9 51, 118 255 84, 128 0 255, 255 0 0 
 

7.3.2 Převodní soubor *.txt pro vrstvy při exportu do 3D DXF 

Je určen pro funkci export vektorové kresby do 3D DXF. Řádek neobsahující znak & je komentář. Na 
konfiguračním řádku je <číslo CAD vrstvy z WKB souboru>znak &<název vrstvy v DXF souboru>. Ukázka 
souboru: 

 
*definiční soubor pro LAS.dll, funkce export 3D DXF – mapování názvů vrstev do DXF 
*<číslo CAD vrstvy z WKB souboru>and<název vrstvy v DXF souboru> 
1&8-měřené body 
2&9-čísla bodů 
3&10-výšky 
5&Budovy 
17&Ploty 
 

7.3.3 Převodní soubor intenzita odrazivosti -> RGB 

Je určen pro převod intervalů intenzity odrazivosti na požadované RGB dle nastavení barev. 
Hodnoty jsou na řádku uvedeny v pořadí barva R-složka, G-složka, B-složka, intenzita odrazu. Barva je 
nastavena bodům podle nejbližší nižší definované hodnoty intenzity (např. bod s intenzitou 530 dostane 
barvu 170-170-170, s intenzitou 15 barvu 45-45-45). 

 
255 255 255 951 
242 242 242 901 
235 235 235 851 
230 230 230 801 
220 220 220 751 
210 210 210 701 
200 200 200 651 
190 190 190 601 
180 180 180 551 
170 170 170 501 
160 160 160 451 
150 150 150 401 
140 140 140 351 
130 130 130 301 
120 120 120 251 
105 105 105 201 
90 90 90 151 
75 75 75 101 
60 60 60 51 
45 45 45 1 
 

7.3.4 Soubor  *.txt s definicí barev pro soubory v libovolném řezu 

Soubor je využíván funkcí obarvení vstupních mračen v libovolném řezu. Hodnoty jsou na řádku 
uvedeny v pořadí barva R-složka, G-složka, B-složka, hodnota. Za znakem # je uvedena informace o 
původu zdroje. 

 
55 128 0 0 #x 
0 255 0 0 #x 
255 0 0 0 #x 
0 0 255 0 #x 
…… 
 



Uživatelská příručka aplikace LAS.dll                                                                                                 pro 

 - 26 - 
  

7.3.5 Převodní soubor klasifikace dle tříd -> RGB 

Je určen pro převod jednotlivých tříd na požadované RGB dle nastavení barev. Hodnoty jsou na 
řádku uvedeny v pořadí barva R-složka, G-složka, B-složka, třída. Za znakem # je uveden popis 
jednotlivých tříd. V případě, že požadovaná hodnota třídy není zapsaná v definičním souboru, aplikace 
zobrazí první barevnou hodnotou nižší třídy.  

 
0 255 0 11 #tree  
128 128 255 9 #road 
128 0 128 8 #vector building 
255 0 128 7 #model keypoint 
255 128 0 6 #low point 
255 255 255 4 #building 
0 64 0 3 #medium vegetation 
128 128 0 2 #low vegetation 
128 128 128 0 #ground 

 

7.3.6 Převodní soubor výšek -> RGB 

Je určen pro převod výšek na požadované RGB dle nastavení barev. Hodnoty jsou na řádku uvedeny 
v pořadí barva R-složka, G-složka, B-složka, výška.  

 
255 15 15 220 
255 66 66 219 
255 100 100 218 
255 187 187 217 
187 206 255 216 
136 169 255 215 
111 150 255 214 
45 102 255 213 
244 191 255 212 
237 151 255 211 
230 111 255 210 
223 72 255 209 
211 9 255 208 
253 249 193 207 
250 239 107 206 
248 232 33 205 
173 252 169 204 
102 255 102 203 
43 255 43 202 
255 202 149 201 
255 169 83 200 
255 136 17 199 
135 135 13 0 
 

7.3.7 Převodní soubor škálování -> RGB 

Je určen pro převod barevné škály na požadované RGB dle nastavení barev. Hodnoty jsou na řádku 
uvedeny v pořadí barva R-složka, G-složka, B-složka, barevná škála.  

 
0 94 94 1000 
0 132 132 900 
0 183 183 800 
0 225 225 700 
23 255 255 600 
89 255 255 500 
168 255 255 400 
217 255 255 300 
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8 Klávesové zkratky – funkce pro nastavení 
8.1.1 Funkce pro práci s oknem 

 

 generateView1 – přegeneruje načtené body v okně 1 

 generateView2 – přegeneruje načtené body v okně 2 

 generateView3 – přegeneruje načtené body v okně 3 

 generateView4 – přegeneruje načtené body v okně 4 

 generateAllViews – přegeneruje načtené body ve všech oknech 

 refreshView2Level0 – přenačte neředěné body do okna 2  

 refreshView3Level0 – přenačte neředěné body do okna 3  

 refreshView4Level0 – přenačte neředěné body do okna 4  
 

8.1.2 Funkční klávesy pro práci s 3D oknem 

 F3 – změna středu okna 1-půdorysu podle středu otáčení v 3D okně  

 F4 – natažení ředěných dat v 3D okně 

 F5,F6 – stažení originálních dat v určité vzdálenosti v 3D okně  

 +/- numerická klávesnice – změna velikosti mračna bodů v 3D okně 

 CTRL+V – vložení jednotlivých bodů s výškou do 2D výkresu  

 A – vložení spojených jednotlivých bodů v 3D okně 

 Esc – zrušení posledního vloženého bodu v 3D okně 

 Enter – aktivace funkce umístěné v dolní liště 3D okna 

 
Klávesové zkratky fungují jen při aktivním okně pro danou funkci. 

9 SW a HW požadavky 

GeoStore V6 verze 6.5.50.8 a vyšší, nainstalovaný DirectX, doporučujeme velikost RAM >2GB 

10 Závěr 

V příkladech užití nejsou zobrazeny všechny možnosti tohoto programu. Omezili jsme se na vzorové 
příklady, které jsou praktickým návodem k Vašim nejčastějším řešením. Pokud narazíte na nějaký 
problém, případné dotazy Vám rádi zodpovíme na následující adrese: 

 
GEOVAP, spol. s r.o. 
Čechovo nábřeží 1790 
530 03 Pardubice 
 
tel.: 466 024 111 
fax: 466 657 314 
 
e-mail: info@geovap.cz 


